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§ 98 
 

Medborgarförslag om parkeringstillstånd för socialtjänsten 
Diarienr 21KS362 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om 
parkeringstillstånd för socialtjänsten. 
  
Reservationer 
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med ovanstående rubricering som förslår följande: 
 
Jag föreslår att socialtjänstens personal och företaget "Boende livet ut" som använder sig av 
bilar i sin tjänst ska få ett speciellt parkeringstillstånd s.k. nyttoparkeringstillstånd. Detta 
skulle innebära att de får parkera GRATIS och UTAN P-SKIVA på kommunens parkeringar, 
gästparkeringar och vanliga parkeringar. 
 
Dessutom anförs i medborgarförslaget: 
 
Detta skulle innebära mindre frustration och stress bland de anställda som istället skulle kunna 
fokusera på sitt arbete. Mitt förslag innebär att Pitebo inte längre får in några inkomster från 
nyttoparkeringstillstånd och att socialtjänsten slipper parkeringskostnaderna. 
 
__________ 
 
Kommunfullmäktige har den 13 september 2021, § 156, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
__________ 
 
Pitebos yttrande, inkommit den 4 oktober 2021, 
 
Syftet med PiteBos gästparkeringar är att hyresgästers gäster ska kunna parkera för besök hos 
våra hyresgäster. Antalet gästparkeringar utgår från normer för gästers besök (inte för andra 
verksamheter). Dessa p-platser kräver stora resurser i produktion, underhåll och re-
investeringar över tid. PiteBo har inte, och kan inte ha, ett uppdrag att hålla socialtjänsten 
eller andra företag i samhället med p-platser för upprätthållande av dessa verksamheter. I takt 
med att socialtjänsten har förflyttat arbete till hemmen i stor omfattning har behovet av p-
platser kraftigt ökat med det nya arbetssättet. Man har i den omläggningen utgått från att man 
kan använda PiteBos resurs till detta - som har ett helt annat syfte och som inte är 
dimensionerat för socialtjänstens behov idag - och dessutom vill man i detta förslag inte 
betala något för nyttjande av resursen. Detta är inte rimligt och inte heller möjligt. 
 
Bakgrund till förändring 
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PiteBo har under 2021 infört avgifter på gästparkeringar för alla som nyttjar platserna oavsett 
om det är privatpersoner eller organisationer. Anledningen till detta är att situationen på 
flertalet gästparkeringar hade blivit ohållbar. Det fanns inga lediga gästparkeringar då gäster 
sökte parkeringar och kritiken blev allt starkare från våra hyresgäster. Till saken hör att 
PiteBo har byggt ut gästparkeringar avsevärt under senaste decenniet i takt med allt sämre 
tillgänglighet (och socialtjänstens allt större beläggning av gästparkeringarna). Detta har 
tyvärr inte lett till någon bättre tillgänglighet utan all ny kapacitet har direkt nyttjats maximalt. 
Utöver detta har annan kritik tillkommit om att vi tar för mycket gröna ytor i anspråk till 
parkeringsplatser och att vi förstör fina utemiljöer. Det är helt enkelt inte möjligt att bygga ut 
mer. Utöver detta har den stora belastningen på gästparkeringarna medfört märkbart ökade 
kostnader för både nyproduktion av nya platser samt underhåll. 
 
Införande av avgifter 
Många allmännyttor upplever samma problematik och för ett antal år sedan började man inom 
allmännyttan att inför avgifter. PiteBo har haft nära dialog med Bostaden i Umeå, Lulebo i 
Luleå och Boden bo i Boden och tagit del av deras erfarenheter efter införande av avgifter. 
 
De kan bekräfta att införandet av avgifter för både privatpersoner och socialtjänst/företag med 
liknande verksamheter har 1) dramatiskt förbättrat tillgängligheten på gästparkeringar och 2) 
gett bolaget en viktig intäkt som en delfinansiering av ökade kostnaderna för 
gästparkeringarna. Efter att ha studerat andra bolags erfarenheter beslutade PiteBos ledning 
och styrelse att införa avgifter. Även Piteå kommun har valt att införa avgifter av liknande 
skäl. 
 
Erbjudande för socialtjänsten och företag 
När det gäller speciella abonnemang för socialtjänsten och företag har PiteBo beslutat att 
erbjuda detta som en förmån. Det gör det både smidigt ur administrativt perspektiv och ger 
dessutom en betydande rabatt. Dock är det viktigt att understryka att många bostadsbolag inte 
har speciella arrangemang för dessa aktörer utan hänvisar dessa till samma avgiftssystem som 
för privatpersoner. PiteBo har alltså valt att ha en generös hållning till socialtjänsten och 
företag. 
 
Lagstiftning 
Enligt lagen om kommunala bostadsaktiebolag ska bolaget styras utifrån affärsmässiga 
principer och utbytet mellan kommunen och bolaget ska vara affärsmässigt. Det kommunala 
bostadsbolagets ekonomi får inte användas för att finansiera den kommunala verksamheten. I 
detta fall blir det tydligt att kommunen inte kan besluta om borttagande av kostnader för 
nyttjande av en tjänst som PiteBo tillhandahåller. 
 
Sammanfattning 
PiteBo ska inte förändra avgifterna för socialtjänsten och företag med liknande verksamhet 
utifrån följande: 
• PiteBo tillhandahåller en tjänst (gästparkeringar) som är en resurs i 
socialtjänstens/företagens arbete. Den tjänsten måste värderas/prissättas. 
• PiteBo har kostnader för att erbjuda denna tjänst och det är givet att de aktörer som nyttjar 
denna tjänst bidrar till att täcka del av denna kostnad. 
• PiteBo har erbjudit ett generöst årsabonnemang till socialtjänsten/företagen vilket ger en 
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kraftfull rabatt och underlättar avsevärt i det administrativa/praktiska. Alternativet hade varit 
att hänvisa till den ordinarie timavgiften och betalning för varje tillfälle i automater/ appar. 
 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 20 mars 2022 
 
Kommunledningsförvaltningen anser att det är fullt rimligt varje verksamhet står för de 
kostnader som verksamheten genererar. Gratistjänster har ofta en tendens att överutnyttjas 
vilket på det stora hela ger negativa effekter på resursutnyttjandet. I det aktuella fallet måste 
parkeringskostnader ses som en kostnad när vård och omsorg ska ske i hemmet. Det är dock 
viktigt att socialtjänsten, och i det här fallet det kommunala bolaget, hittar smidiga lösningar 
som inte genererar allt för mycket merarbete och administration. 
 
Parkeringar i sig är inget som tillför livs- och boendemiljön några positiva effekter varför de 
bör hållas så små som möjligt men ändå uppfyller de boendes behov att parkera smidigt vid 
sin bostad. Administrativa system och kostnadsfördelning ska därför stödja ett högt 
resursutnyttjande av den parkeringsyta som finns. Gratis parkering och P-skiva är system som 
premierar ett överutnyttjande av parkeringsplatser och ger ett dåligt resursutnyttjande. 
 
Kommunledningsförvaltningen förslår därför att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget. 
__________ 
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
 
”Att varje verksamhet bär sina egna kostnader är en sund princip som möjliggör en 
rättvisande uppföljning och utvärdering för alla verksamheter. Piteå kommun som helhet har 
valt att frångå P-skiva som system för parkering då det visat sig generera ett överutnyttjande 
av offentliga parkeringsplatser. Att då ställa som krav på ett kommunalt bolag att de ska 
tillhanda hålla gratis parkeringsplatser för kommunalverksamhet och vissa privata bolag är 
inte rimligt. 
 
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om parkeringstillstånd 
för socialtjänsten.” 
 
Yrkanden 
Håkan Johansson (M) med stöd av Karl-Erik Jonsson yrkar att medborgarförslaget bifalls. 
 
Helena Stenberg (S) yrkar på att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om 
parkeringstillstånd för socialtjänsten. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
 
 
Paragrafen är justerad 
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Fastighetsägare Namn: 
Adress: 
Orgm: 

Tomträttshavare Namn: 
Adress: 
Orgm: 

TOMTRÄ TTSA VTAL 

PITEÅ KOMMUN 
Svartuddsvägen 1, 941 85 Piteå 
212000-2759 

Arctic Space Technologies 
Aurorum lC, 977 75 Luleå 
559213-9405 

Giltighet En förutsättning för detta avtals giltighet är att behörigt organ i Piteå 
kommun godkänner upplåtelsen. 

Fastighet Fastigheten Öjebyn 33 :314 i Piteå kommun. 

Upplåtelse Fastigheten upplåtes med tomträtt from 2022-01-01 

Avgäld Den årliga tomträttsavgälden utgör, om inte annat överenskoms eller 
bestäms av domstol, 156 000 kr, (etthundra.femtiosex tusen) kronor. 
Tomträttsavgälden betalas kvaiialsvis i förskott, senast sista vardagen före 
vaije kvaiials böijan. 
Upplåtelsen omfattar 20 (tjugo) år, räknat från och med angivet 
upplåtelsedatum. Därefter förlängs avtalet i perioder om 20 (tjugo) år. 
Tomträttsavgälden ska betalas kvaiialsvis i förskott senast sista vai·dagen 
före va1je kvaiials böijan. Om avgälden inte betalas på föreskriven tid, ska 
dröjsmålsränta utgå på förfallet belopp till dess betalning sker. 

Ändring av avgäld För avgäldsreglering gäller perioder om 10 (tio) år, varvid den första 
perioden räknas från 2022-01-01 . 

Skada på anläggning Om på fastigheten uppförda anläggningar förstörs eller skadas av eld eller 
på annat sätt, skall de inom av fastighetsägaren bestämd skälig tid, ha 
återuppbyggts eller reparerats, såvida annan överenskommelse icke träffats 
mellan fastighetsägaren och tomträttshavmen. Anläggningen får inte rivas 
utan fastighetsägarens godkännande. 

Kontroll För kontroll av detta avtals tillämpning är tomträttshavaren pliktigt att 
lämna fastighetsägaren erforderliga upplysningar och tillfälle till 
besiktning. 

Upplåtelser Tomträttshavaren får utan fastighetsägarens medgivande upplåta panträtt 
och nyttjanderätt i tomträtten. Servitut eller annan särskild rättighet får inte 
upplåtas utan fastighetsägarens medgivande. 

1/3 



Page 54 of 105

,I 
/ !il Piteå kommun 

Uppsägning av avtalet Enligt lag får endast fastighetsägaren säga upp tomträttsavtalet varvid 
gäller de i lagen angivna minimiperioderna om 20 år. Den första perioden 
rälmas från den 2022-01-01. 

Lösen av byggnad 
m.m. 

Skatter, förpliktelser, 
avgifter m.m. 

Inskrivning 

Ledningar m.m. 

Skog 

Vatten och avlopp 

Fjärrvärme 

Tomträttsinnehavaren är medveten om att fastigheten ligger inom 
Norrbotniabanans koll'idor, och att enjärnvägsplan eller lilmande styrande 
handling kan komma att gälla, och att detta kan leda till framtida inlösen 
av fastigheten samt anläggningar. 

Om tomträtten skall upphöra pga uppsägning av fastighetsägaren (tidigast 
2041-12-31) är denne inte skyldig att lösa byggnad och annan egendom 
som utgör tillbehör till tomträtten. (Detta enligt JB kap 13, §17, 3:e st.) 

Samtliga avgifter, skatter och övriga förpliktelser som uppkommer för 
fastigheten och tomträtten, ska bäras av Tomträttshavaren i den mån de 
belöper på tiden från och med upplåtelsedagen. Åsidosätter Tomträtts
havaren sina skyldigheter enligt denna punkt, och förpliktas Kommunen 
att, i egenskap av fastighetsägare, till följd därav utge ersättning eller 
annat, ska Tomträttshavaren hålla Kommunen skadeslös för sådan kostnad. 

Tomträttshavaren skall inom tre månader från upplåtelsetiden och på sätt 
som anges i jordabalken söka inskrivning av tomträtten. Samtliga 
kostnader för inskrivningen erläggs av tomträttshavaren. 

Vid överlåtelse av tomträtten åligger det tomträttshavaren att till 
fastighetsägaren omedelbrut göra anmälan om överlåtelsen. 

Tomträttshavaren medger att fastighetsägru·en eller annan, som däitill har 
dennes tillstånd, får framdra och vidmakthålla ledningar i eller över 
fastigheten med erforderliga ledningsstolpar och infästningsanordningar på 
byggnad, där det kan ske utan avsevärd olägenhet för tomträttshavru·en. 
Tomträttshavru·en är pliktig att utan ersättning tåla härmed förenat intrång 
och nyttjande, men är berättigad till ersättning för skada på byggnad eller 
annan anläggning på fastigheten. 

På tomten eventuellt befintliga träd som måste avverkas p .g.a. tomträtts
havarens byggnationer av anläggningar tillfaller fastighetsägaren och skall 
avverkas av tomträttshavru·en efter samråd med fastighetsägaren, samt 
uppläggas på plats som anvisas av denne. 

För anslutning till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, skall 
anläggningsavgifter erläggas enligt gällande Va-taxa+ ev. tilläggsavgifter. 
Detta avtalas mellan tomträttshavaren och PIREV A. 

Tomträttshavaren förbinder sig att ansluta till AB PiteEnergi:s 
fjäll'väimenät där sådant är anlagt vid etableringstillfället, och om AB 
PiteEnergi så påfordrru-. 

2/3 
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Särskilda 
bestämmelser 

och förpliktelser 

Övrigt 

På området är det 15% exploateringsgrad, och då denna ej uppfylls räknas 
tomträttsavgälden upp enligt särskild uträlming enligt kommunens taxa för 
mark. 

Tomträttshavaren är skyldig att söka och bekosta samtliga lov, tillstånd, 
anslutningsavgifter och andra exploateringskostnader som hör till 
tomträttsfastigheten och denna exploatering. Fastighetsägaren står inte för 
några kostnader alls. · 

För upplåtelsen gäller, utöver vad som sägs i detta avtal, vad i jordabalken 
och vad annars i lag stadgas om tomträtt. 

Ett markanvisningsavtal har teclmats mellan fastighetsägaren och 
tomträttshavaren, detta skall följas. 

Tomträttshavaren (exploatören) skall debiteras förrättningskostnadema 
som uppkommit i bildande av fastigheten Öjebyn. (19 725+22 450) Efter 
avdragen markanvisningsavgift på 25 00Ola kommer 17 175kr att 
faktureras separat en gång utöver tomträttsavgälden. 

Upprättade exemplar Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka 
fastighetsägaren och tomträttshavaren tagit var sitt. 

Piteå den / f;{, 202'L 
FÖR PITEÅ KOMMUN 

I I 

Bevittnas: 

Luleå den 1.. CJ 112 2021 
FÖR ARCTIC SPACE 
TECHN GIES 

~ 
I 
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Fastighetsägare Namn: 
Adress: 
Orgm: 

Tomträttshavare Namn: 
Adress: 
Orgm: 

TOMTRÄ TTSA VTAL 

PITEÅ KOMMUN 
Svartuddsvägen 1, 941 85 Piteå 
212000-2759 

Arctic Space Technologies 
Aurorum 1 C, 977 75 Luleå 
559213-9405 

Giltighet En förutsättning för detta avtals giltighet är att behörigt organ i Piteå 
kommun godkänner upplåtelsen. 

Fastighet Fastigheten Öjebyn 33 :320 i Piteå kommun. 

Upplåtelse Fastigheten upplåtes med tomträtt from 2022-01-01 

Avgäld Den årliga tomträttsavgälden utgör, om inte annat överenskoms eller 
bestäms av domstol, 62 200 kr, (sextiotvå tusen tvåhundra) kronor. 
Tomträttsavgälden betalas kvartalsvis i förskott, senast sista vardagen före 
vmje kvmtals böijan. 
Upplåtelsen omfattar 20 (tjugo) år, räknat från och med angivet 
upplåtelsedatum. Därefter förlängs avtalet i perioder om 20 (tjugo) år. 
Tomträttsavgälden ska betalas kvmtalsvis i förskott senast sista vardagen 
före va1je kvartals böijan. Om avgälden inte betalas på föreskriven tid, ska 
dröjsmålsränta utgå på förfallet belopp till dess betalning sker. -

Ändring av avgäld För avgäldsreglering gäller perioder om 10 (tio) år, varvid den första 
perioden räknas från 2022-01-01. 

Skada på anläggning Om på fastigheten uppförda anläggningar förstörs eller skadas av eld eller 
på annat sätt, skall de inom av fastighetsägaren bestämd skälig tid, ha 
återuppbyggts eller reparerats, såvida annan överenskommelse icke träffats 
mellan fastighetsägaren och tomträttshavm·en. Anläggningen får inte rivas 
utan fastighetsägarens godkännande. 

Kontroll För kontroll av detta avtals tillämpning är tomträttshavm·en pliktigt att 
lämna fastighetsägmen erforderliga upplysningm· och tillfälle till 
besiktning. 

Upplåtelser Tomträttshavaren får utan fastighetsägarens medgivande upplåta panträtt 
och nyttjanderätt i tomträtten. Servitut eller annan särskild rättighet får inte 
upplåtas utan fastighetsägm·ens medgivande. 
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Uppsägning av avtalet Enligt lag får endast fastighetsägaren säga upp tomträttsavtalet varvid 
gäller de i lagen angivna minimiperioderna om 20 år. Den första perioden 
räknas från den 2022-01-01. 

Lösen av byggnad 
m.m. 

Skatter, förpliktelser, 
avgifter m.m. 

Inskrivning 

Ledningar m.m. 

Skog 

Vatten och avlopp 

Fjärrvärme 

Tomträttsinnehavaren är medveten om att fastigheten ligger inom 
Non-botniabanans konidor, och att enjämvägsplan eller liknande styrande 
handling kan komma att gälla, och att detta kan leda till framtida inlösen 
av fastigheten samt anläggningar. 

Om tomträtten skall upphöra p g a·uppsägning av fastighetsägaren (tidigast 
2041-12-31) är denne inte skyldig att lösa byggnad och annan egendom 
som utgör tillbehör till tomträtten. (Detta enligt JB kap 13, § 17, 3 :e st.) 

Samtliga avgifter, skatter och övriga förpliktelser som uppkommer för 
fastigheten och tomträtten, ska bäras av Tomträttshavaren i den mån de 
belöper på tiden från och med upplåtelsedagen. Åsidosätter Tomträtts
havaren sina skyldigheter enligt denna punkt, och förpliktas Kommunen 
att, i egenskap av fastighetsägare, till följd därav utge ersättning eller 
annat, ska Tomträttshavaren hålla Kommunen skadeslös för sådan kostnad. 

Tomträttshavaren skall inom tre månader från upplåtelsetiden och på sätt 
som anges i jordabalken söka inskrivning av tomträtten. Samtliga 
kostnader för inskrivningen erläggs av tomträttshavaren. 

Vid överlåtelse av tomträtten åligger det tomträttshavaren att till 
fastighetsägaren omedelbaii göra anmälan om överlåtelsen. 

Tomträttshavaren medger att fastighetsägaren eller annan, som däitill hm
dennes tillstånd, får framdra och vidmakthålla ledningar i eller över 
fastigheten med erforderliga ledningsstolpar och infästningsanordningar på 
byggnad, där det kan ske utan avsevärd olägenhet för tomträttshavaren. 
Tomträttshavaren är pliktig att utan ersättning tåla härmed förenat intrång 
och nyttjande, men är berättigad till ersättning för skada på byggnad eller 
annan anläggning på fastigheten. 

På tomten eventuellt befintliga träd som måste avverkas p g a 
tomträttshavai·ens byggnationer av anläggningar tillfaller fastighetsägaren 
och skall avverkas av tomträttshavai·en efter samråd med fastighetsägaren, 
samt uppläggas på plats som anvisas av denne. 

För anslutning till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, skall 
anläggningsavgifter erläggas enligt gällande Va-taxa + ev. tilläggsavgifter. 
Detta avtalas mellan tomträttshavaren och PIREV A. 

Tomträttshavai-en förbinder sig att ansluta till AB PiteEnergi:s 
fjänvärmenät där sådant är anlagt vid etableringstillfället, och om AB 
PiteEnergi så på.fordrar. 
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Särskilda 
bestämmelser 

och förpliktelser 

Övrigt 

På 01mådet är det 15% exploateringsgrad, och då denna ej uppfylls räknas 
tomträttsavgälden upp enligt särskild uträkning enligt kmmnunens taxa för 
mark. 

Tomträttshavaren är skyldig att söka och bekosta samtliga lov, tillstånd, 
anslutningsavgifter och andra exploateringskostnader som hör till 
tomträttsfastigheten och denna exp_loatering. Fastighetsägaren står inte för 
några kostnader alls. 

För upplåtelsen gäller, utöver vad som sägs i detta avtal, vad i jordabalken 
och vad annars i Jag stadgas om tomträtt. 

Ett markanvisningsavtal har tecknats mellan fastighetsägaren och 
tomträttshavaren, detta skall följas. 

Upprättade exemplar Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka 
fastighetsägaren och tomträttshavaren tagit var sitt. 

Piteå den /P2. 202.1,. 
FÖR PITEÅ KOMMUN 

I I 

Bevittnas: 

Luleå den 2..6 /12 2021 
FÖR ARCTIC SP ACE 
TECHNOLOGIES 

~V--
I Benjamin Fischer 

I 

Bevittnas: 

I 
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Del av plankarta detaljplan D2104. 

Område med ändamålet natur (NATUR) överlåts för 10 kr/kvm. 
Område med ändamålet hamn (V) överlåts för 50 kr/kvm (markområdet). 
Vattenområdet överlåts utan ersättning. 
Ovanstående områden överförs till Piteå hamns fastighet Pitholm 47:9 genom fastighetsreglering. 
Inom naturområdet finns även fastigheten Pitholm 91:2 som ägs av Piteå hamn AB.  

PITHOLM 47:9
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ANSÖKAN OCH ÖVERENSKOMMELSE OM 
FASTIGHETSREGLERING 

Undertecknade ansöker härmed om fastighetsreglering berörande 
fastigheterna Pitholm 47:13, Pitholm 47:9 och Pitholm 91:2 i Piteå 
kommun. 

FAST EGENDOM Pitholm 47:13 
OCH PARTER Ägare:  Piteå kommun,  

Svartuddsvägen 1, 941 85 PITEÅ 
Org.nr: 212000-2759 

Pitholm 47:9, Pitholm 91:2 
Ägare:  Piteå hamn AB 

 Box 716, 941 28 Piteå 
Org.nr: 556643-1911 

MARKÖVER-                                      
FÖRING Genom fastighetsreglering skall ett markområde överföras från 

fastigheten Pitholm 47:13 till Pitholm 47:9. Fastighetsreglering 
sker för hamnändamål och naturändamål enligt gällande detaljplan 
2581-P2021/9. Plankarta som visar områdena bifogas i denna 
överenskommelse. Detaljplanen kan levereras i digitalt format när 
handläggning av förrättningen har påbörjats. 

Område med användningen hamn (V1) överförs till Pitholm 47:9 
Område med användningen naturområde (NATUR) överförs till 
Pitholm 47:9. Naturområdets syfte är att skapa en buffertzon 
mellan verksamheten och befintlig bostadsbebyggelse. 

Fastigheten Pitholm 91:2 som ägs av Piteå hamn AB ska också 
regleras till Pitholm 47:9.  

TILLTRÄDE Tillträde till markområdet får ske när detta avtal undertecknats av 
samtliga parter, även om fastighetsregleringen inte vunnit laga 
kraft. Köparen står dock risken för eventuella nerlagda kostnader 
om fastighetsreglering inte kommer till stånd. 

ERSÄTTNING Ersättning för markområdet som är planlagt för hamnändamål är 
50 kr/kvm. Ersättning för markområdet som är planlagt för natur är 
10 kr/kvm. 

Det skogliga värdet som finns inom naturområdet tillkommer med 
70 000 kronor. Naturmarkskaraktären inom naturområdet ska 
bevaras. 

Priset är bestämt i enlighet med Piteå kommuns taxa ”Prissättning 
för nyttjande och försäljning av kommunal mark” vid det tillfälle 
då markanvisning för det aktuella markområdet tecknades (2020) 
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Faktura utsänds av Piteå Kommun och ska betalas senast 30 dagar 
efter det att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. 

 
FASTIGHETS- Samtliga förrättningskostnader inklusive aktkopior till parterna  
BILDNING betalas av Piteå hamn AB. 

 
Parterna är skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om 
områdets gränser, arealer eller dylikt vilka kan komma att 
bestämmas vid förrättningen. Parterna medger att eventuella 
upplåtelser avseende teleledningar, elledningar, servitut och annat 
som belastar den fastighet som avstår mark, får förordnas att gälla 
i den fastighet till vilken marken överförs.                                                 

 
ÖVERENS-  Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav 
KOMMELSE säljare och köpare tagit var sitt och ett exemplar sänds till 

Lantmäteriet. 
 
 
 
 
   
Piteå den     /     2022   Piteå den    /   2022  
FÖR PITHOLM 47:13   FÖR PITHOLM 47:9 och 91:2 
PITEÅ KOMMUN 
 
 
_____________________   _______________________ 
 /Maria Stenberg/    /                                       / 
  Säljare       Köpare 
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Område med användningen hamn (V1) överförs från Pitholm 47:13 till Pitholm 47:9 
Område med användningen naturområde (NATUR) överförs från Pitholm 47:13 till Pitholm 47:9 
Fastigheten Pitholm 91:2 överförs till Pitholm 47:9 

PITHOLM 47:9

PITHOLM 47:13
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Postadress Besöksadress Telefon E-post  Webbadress 
941 85  PITEÅ Stadshuset 0911-69 60 00 leif.wikman@pitea.se          www.pitea.se 

Avtal om interkommunal samverkan avseende konsumentrådgivning och 
budget- och skuldrådgivning 

Detta avtal reglerar samverkan avseende konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning 
mellan Piteå och Älvsbyns kommuner.  

Avtalet är upprättat med stöd av 9 kap. 37 § kommunallagen.  

Parter 

Piteå Kommun, 212000–2759 

Älvsbyns Kommun, 212000–2734 

Syfte 

Syftet med detta samverkansavtal är att möjliggöra erbjudandet av konsumentrådgivning och budget- 
och skuldrådgivning till enskilda medborgare i Älvsbyns kommun. Denna samverkan utgör en mindre 
del i en större samverkansrelation mellan Piteå och Älvsbyns kommuner och bidrar till goda relationer 
och ett högt förtroende kommunerna emellan.    

Uppgiftsfördelning 

Piteå kommuns åtaganden 

Piteå kommun ska erbjuda konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning till medborgare i 
Älvsbyns kommun. Uppdraget omfattar bland annat att ge råd och stöd till skuldsatta personer 
inklusive stöd vid ansökan om skuldsanering samt att ge råd och stöd till enskilda i konsumentfrågor.  

Råd och stöd ska erbjudas per telefon och vid besök i Piteå kommuns lokaler i Piteå. Om handläggare 
i Piteå kommun bedömer att det i ett enskilt fall finns skäl att istället erbjuda rådgivning vid besök i 
Älvsbyn, ska detta erbjudas. Vid besök i Älvsbyn ska lokal tillhandahållas av Älvsbyns kommun.  

För handläggning av ärenden rörande konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning och 
redovisning av nedlagd tid hänförlig till medborgare i Älvsbyns kommun ska Piteå kommun använda 
sig av ärendehanteringssystemet BOSS för budget- och skuldrådgivning och ärendehanteringssystemet 
Konstat för konsumentvägledning.  

Älvsbyns kommuns åtaganden 

Älvsbyns kommun ska ersätta Piteå kommun för nedlagd tid på konsumentvägledning och budget- och 
skuldrådgivning till medborgare i Älvsbyns kommun. Ersättning vid avtalstecknandet motsvarande 
427 kr per timme exklusive moms i 2021 års prisnivå.  
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Postadress Besöksadress Telefon E-post  Webbadress 
941 85  PITEÅ Stadshuset 0911-69 60 00 leif.wikman@pitea.se          www.pitea.se 

Överenskommet timpris grundas på självkostnadsprincipen och justeras årligen i anslutning till Piteå 
kommuns löneöversyn för berörd yrkesgrupp. Förslag till ny ersättning ska godkännas av köparen 
enligt detta avtal. 

Älvsbyns kommun ska ge handläggare i Piteå kommun behörighet att för Älvsbyns kommuns räkning 
föra in och behandla uppgifter rörande Älvsbyns kommuns medborgare i ärendehanteringssystemet 
BOSS för budget- och skuldrådgivning och i ärendehanteringssystemet Konstat för 
konsumentvägledning. Behörigheten ska omfatta att använda uppgifterna i statistiksyfte och som 
underlag för faktura.  

Arkivering 

Piteå kommun ansvarar för gallring och arkivering av de handlingar som uppkommer i ärenden 
rörande konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning till medborgare i Älvsbyns kommun. 
Piteå kommun är arkivansvarig för den information som förekommer inom ramen för detta och 
verkställer gallring enligt gällande informationshanteringsplan för verksamheterna.  

Älvsbyns kommuns handlingar i avslutade och pågående ärenden rörande budget- och 
skuldrådgivning och konsumentrådgivning överlämnas till Piteå kommun för förvaring. Piteå kommun 
ska verkställa gallring även för dessa handlingar.  

Personuppgiftsbehandling 

Piteå kommun är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom ramen för 
handläggning, gallring och arkivering i enlighet med ovan. 

Fakturering 

Fakturering ska ske kvartalsvis i efterskott.  

Faktura ska vara tydligt märk med beställarens namn, fakturareferensnummer, 
momsregistreringsnummer, post/bankgironummer, faktura- och/eller OCR-nummer, fakturadatum, 
redovisning av beställd tjänst, fakturabelopp, samt momsbelopp.  

Samråd 

För samråd rörande detta avtal ska finnas en samrådsgrupp bestående av enhetschef för enheten 
Externt stöd i Piteå kommun och avdelningschef för avdelningen Kultur- och fritid i Älvsbyns 
kommun samt handläggare av budget- och skuldrådgivning i Piteå kommun.  

Samrådsgruppen ska varje år under januari månad följa upp avtalet. Samrådsgruppen ska därutöver 
varje kvartal följa utvecklingen av mängden inkommande ärenden, i syfte att i rimlig tid kunna ta höjd 
för eventuella förändringar i behov av handläggare.  
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Postadress Besöksadress Telefon E-post  Webbadress 
941 85  PITEÅ Stadshuset 0911-69 60 00 leif.wikman@pitea.se          www.pitea.se 

Avtalstid och uppsägningsvillkor 

Samverkansavtalet gäller från datum för undertecknande och löper tills vidare med 3 månaders 
uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligt.  

 

 

Datum    Datum 

 

--------------------------------   ------------------------------------ 

Ansvarig xx Älvsbyns kommun  Ansvarig xx Piteå kommun 
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SAMMANTRÄDESPLAN 2023 för beredningar, KSAPU, KS OCH KF  
 
Sista datum  
för ärenden till 
beredning 
 

Tjänsteberedning 
fredag 
8:00-10:00 
em 13:00-15:00 

Kommunalråds 
beredning  
måndag 8:00-10:00 
em 13:00-15:00 

KSAPU 09:30-12:00 
måndag 

KS 13:00-17:00 
måndag 

KF 13:00-18:00 
måndag 

28 nov -22 2 dec -22   5 dec -22 14 december -22 16 januari 13 februari 
 

  5 dec -22 
12 dec -22 
  9 jan  
  

  9 dec -22 
16 dec -22 
13 jan 
 

13 dec-22 
19 dec -22 
17 jan tis 
 

23 januari  

16 jan  
23 jan 
30 jan 
  6 feb 
13 feb 

20 jan em 
27 jan 
  3 feb 
10 feb 
17 feb em 

23 jan em 
30 jan  
  6 feb 
13 feb 
20 feb 
 

27 februari 

6 mars 20 mars 
Allmänhetens frågestund med 
anledning av årsredovisning 

20 feb 
27 feb 
  6 mars 
 

24 feb 
  3 mars 
10 mars  

27 feb em 
  7 mars em 
13 mars  
 

21 mars tis 3 april (16 maj tis, Gemensam 
årsstämmodag för bolagen med 
KF) 

13 mars  
20 mars 
27 mars tis 
  3 april 

17 mars 
24 mars em 
31 mars 
  5 april 

21 mars tis em 
27 mars 
  4 april tis 
11 april 
 

17 april 
 

2 maj tis 29 maj 
 

10 april 
17 april 
24 april 
1 maj 
8 maj tis 
15 maj 

14 april 
21 april em 
28 april   
5 maj 
12 maj 
17 maj  

17 april em 
24 april 
  3 maj ons 
  8 maj 
15 maj 
22 maj  
 

30 maj tis 
 

7 juni ons 
 
(8 juni temadag tors) 

26 juni 
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Sista datum  
för ärenden till 
beredning 
 

Tjänsteberedning 
fredag 
8:00-10:00 
em 13:00-15:00 

Kommunalråds 
beredning 
måndag 8:00-10:00 
em 13:00-15:00 

KSAPU 09:30-12:00 
måndag 

KS 13:00-17:00 
måndag 
 

KF 13:00-18:00 
måndag 
 

22 maj  
29 maj 
5 juni 

26 maj 
  2 juni 
  9 juni  

30 maj tis em 
  5 juni 
12 juni 

19 juni 21 augusti 
 

11 september 
 

12 juni 16 juni 19 juni em 

21 aug  
28 aug 
 4 sept 

25 aug 
1 sept 
8 sept 

28 aug  
 4 sept 
12 sept tis 

18 september 9 oktober 
 

30 oktober 
  

11 sept  
18 sept  
25 sept 
  2 okt 
9 okt  

15 sept 
22 sept em 
 29 sept 
  6 okt 
13 okt 

18 sept em  
25 sept  
  2 okt 
10 okt tis 
16 okt 

 23 oktober 
 

6 november 
 

27 november 
 

16 okt  
23 okt 
30 okt 
6 nov  
 

20 okt em 
27 okt  
  2 nov  
10 nov  
 

23 okt em 
31 okt tis 
  6 nov 
13 nov 
 

20 november 
 

28 november tis 
 

14 december tors 
Avtackning förtroendevalda 
 

13 nov  
20 nov 
  27 nov  

17 nov em 
24 nov 
  1 dec 

20 nov em 
27 nov 
4 dec 
 

11 december Första KS 2024  

  4 dec 
11 dec 
 

8 dec  
15 dec 

11 dec em 
18 dec 

Första KSAPU 2024   
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 2021-11-23 

Jämställdhetsanalys - Avdelning Psykosocialt stöd till vuxna 
och daglig verksamhet 
Avdelningen verkställer bostad med särskild service och daglig verksamhet för personer med 
beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi verkställer även 
bostad med särskild service (socialpsykiatriboende), sysselsättning samt boendestöd enligt 
socialtjänstlagen (SoL) för personer med psykiatriska eller närliggande 
funktionsnedsättningar.  
 
Grund för bedömning 
Förra året (2020-02-13) upprättades en rutin för att arbeta kvalitetssäkrat med 
boendeplacering inom avdelningen, rutinen säkerställer oberoende och icke diskriminering.  
Vi införde Boendeplaceringsgrupp vilken består av avdelningschef, enhetschefer boenden 
samt chefsresurs. Gruppen träffas varannan vecka. Inför dessa träffar så har chefsresurs satt 
sig in i utredning och beslut/målformulering för personer på väntelista. Vi lyfter om vi har 
eller om vi kommer att få en ledig plats. Vi går igenom aktuell väntelista samt även personer 
som önskar/är i behov av omflyttning på grund av förändrade vård-, omsorgs- eller/och 
tillsynsbehov. 
Vid verkställande av boendebeslut så: 

- Erbjuds personer i tur och ordning 
- Tas hänsyn till den enskildes behov av vård-, omsorgs- och tillsynsbehov i boendet till 

exempel gruppbostad, servicebostad eller socialpsykiatriboende 
- Ålder och sociala behov 

Vi erbjuder alltid den person som står på tur enligt väntelista boendeplats utifrån matchning 
av den enskildes behov (oavsett kön), verksamhetens inriktning, kompetens hos personal och 
verksamhetens utformning. Den viktigaste matchningen är att den enskilde ska få rätt stöd i 
sitt boende. Vi arbetar metodiskt och reflekterar tillsammans med ett tydligt 
jämställdhetsfokus för att kvalitetssäkra att vi fattar beslut om verkställighet utifrån 
ovanstående och inte utifrån kön.  
När det gäller verkställighet så har vi väldigt få platser lediga på grupp- och servicebostäder. 
Här bor personerna ofta kvar under många år. Det är högre grad av omsättning på 
socialpsykiatriboendena där en viss utflyttning sker. Detta innebär att personer med 
psykiatriska eller närliggande funktionsnedsättningar kan få beslut om bostad med särskild 
service verkställda inom kortare tid, oavsett vilket lagrum (SoL eller LSS) de fått beslut inom. 
Vi ser alltid till den enskildes behov och verksamhetens möjlighet att tillgodose dennes 
behov.  
 
Boenden i Piteå kommun 
Det finns fyra kategorier av boenden i Piteå för personer med funktionsnedsättningar 

- Gruppbostad är för personer som har stora behov av tillsyn och omvårdnad och som 
behöver personal till hands hela tiden. I gruppbostad bor personerna samlat och i 
närheten av personal- och gemensamhetslägenhet  
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- Servicebostad är för personer med högre grad av självständighet och som inte är i 
behov av omedelbar närhet till personal. I dessa typer av särskilda boenden kan det bo 
fler personer och lägenheterna kan ligga i samma hus eller i kringliggande hus 

- Socialpsykiatriboende är för personer med psykiatriska eller närliggande 
funktionsnedsättningar (med närliggande funktionsnedsättningar avses tillstånd som 
innebär allvarlig psykisk ohälsa men som inte uppfyller kraven på en diagnos i 
enlighet med de internationella sjukdomsklassifikationssystemen).  Utformningen 
liknar en servicebostads utformning och det bor upp till 15 personer i ett 
socialpsykiatriboende  

- Socialpsykiatri i form av samsjuklighetsboende är för personer med samsjuklighet 
(kombination av missbruk eller beroende och för någon annan form av psykisk 
störning)  

 
Vi verkställer utifrån individens behov. Framför allt när det gäller personer med högre grad av 
självständighet och psykiatriska eller närliggande funktionsnedsättningar så verkställer vi 
utifrån behov oavsett om den enskilde får beslut enligt LSS eller SoL. Det innebär att det även 
bor personer med LSS beslut på våra socialpsykiatriboenden. Vid förändrade vård-, omsorgs- 
och tillsynsbehov så erbjuds personen att byta boenden för att bättre få sina behov 
tillgodosedda.  
 
Det sker en viss utflyttning från våra service- och socialpsykiatriboenden och där kan det 
oftare uppstå lediga platser. Vi arbetar också med tydligt fokus tillsammans med den enskilde 
för att öka dennes självständighet och färdigheter i syfte att den enskilde eventuellt kan flytta 
till ordinärt boende eller ett boende med mindre personalresurser. 
 
Alla våra särskilda boenden skiljer sig åt i utformningen. Bland annat i den fysiska miljön, 
tillgänglighet, utemiljö, antal boenden, antal årsarbetare, bemanning- vaken natt/sovande jour 
samt kompetens hos medarbetarna. Då verksamheterna väsentligt skiljer sig åt så kan vi inte 
alltid beakta väntetid för den enskilde utan hänsyn måste tas till de behov den enskilde har av 
omsorg, omvårdnad, tillsyn, stöd och service. Det är viktigt att det blir rätt boende så att den 
enskilde får sina behov tillgodosedda.  
 
Vi har 23 särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning. På två av dessa bor det 
bara män, varav ett är samsjuklighetsboende och ett är i form av ett serviceboende. När det 
gäller serviceboendet så har det bara fallit sig så och det finns ingen strategi att bara män ska 
bo där. På övriga boenden så bor det både kvinnor och män.  
 
När det gäller våra samsjuklighetsboenden så erbjuds bara målgruppen med samsjuklighet 
dessa platser. Vi har idag två samsjuklighetsboenden, totalt 11 platser (5+6) varav det bor en 
kvinna på ett av boendena. De som bor där har omfattande missbruksproblem i kombination 
med psykiatriska funktionsnedsättningar eller närliggande tillstånd. I denna målgrupp så ser vi 
en mycket stor överrepresentation av män. Det kan bero på att fler män utvecklar 
samsjuklighet eller att fler män ansöker om och beviljas bostad med särskild service. Det är 
mindre lämpligt att ha kvinnor och män boende tillsammans när det gäller samsjuklighet då 
kvinnor kan hamna i utsatta situationer.  
 
I huvudsak så verkar det som att fler kvinnor har större och mer omfattande vård-, omsorgs- 
och tillsynsbehov och beviljas gruppbostad medan fler män har mindre behov av insatser i sitt 
boende och finns inom målgruppen för servicebostad, socialpsykiatri och 
samsjuklighetsboende. 
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Antal totalt verkställda beslut 
Vi ser att det totalt är fler män som har beslut om insatser inom avdelningen. 
 
Bostad med särskild service: 
Totalt: 171, varav 50 personer i ”psykiatriboenden”, inklusive samsjuklighetsboenden 
Kvinnor: 67  
Män: 104 
 
Daglig verksamhet/sysselsättning 
Totalt: 270 personer 
Kvinnor: 120  
Män: 150  
 
Boendestöd för målgrupp, LSS 
Totalt: 53 personer 
Kvinnor: 28  
Män: 25  
 
Verkställighet 2020–2021 
Under 2020 så verkställde vi boende för 14 personer varav 11 personer var män. Anledningen 
till att fler män än kvinnor fick boende verkställt beror på de funktionsnedsättningar och 
behov personerna har. Kvinnorna på väntelista 2020 har framför allt behov av gruppbostad 
och där har vi svårt att verkställa på grund av platsbrist.  
 
2020 
Antal beslut 

 Kvinnor Män 
Gruppbostad 5 1 
Servicebostad 2 1 
Socialpsykiatri 1 6 
Samsjuklighetsboende 1 3 

 
Verkställda boendeplatser 

 Kvinnor Män 
Gruppbostad 0 1 
Servicebostad 1 1 
Socialpsykiatri 1 6 
Samsjuklighetsboende 1 3 

 
Alla personer erbjöds boende utifrån den tid de stått på väntelista och det behov den enskilde 
har, oaktat kön. 
 
2021 
Antal beslut 

 Kvinnor Män 
Gruppbostad 9 1 
Servicebostad 2 1 
Socialpsykiatri 5 0 
Samsjuklighetsboende 0 1 
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Verkställda boendeplatser 

 Kvinnor Män 
Gruppbostad 3 0 
Servicebostad 1 1 
Socialpsykiatri 3 0 
Samsjuklighetsboende 0 1 

 
Alla personer erbjöds boende utifrån den tid de stått på väntelista och de behov den enskilde 
har, oaktat kön. 
 
2021-11-23 
Antal personer på väntelista  
 

 Kvinnor Män 
Gruppbostad 6 1 
Servicebostad 1 0 
Socialpsykiatri 3 0 
Samsjuklighetsboende 0 0 

 
Under utredning för boende 

 Kvinnor Män 
Gruppbostad 1 2 
Servicebostad 0 1 
Socialpsykiatri 0 0 
Samsjuklighetsboende 0 3 

 
Vid väntetid så återkopplar vi till handläggare som ser över om andra insatser kan erbjudas i 
väntan på boendeplats 
 
 
Daglig verksamhet/sysselsättning 
När det gäller daglig verksamhet/sysselsättning så ser vi idag ingen skillnad mellan könen vid 
verkställighet. Anledningen att det är så pass många fler män inom daglig 
verksamhet/sysselsättning är helt enkelt att fler män tidigare har ansökt och fått beslut om 
daglig verksamhet/sysselsättning. Brukarens behov och resurser kartläggs alltid innan 
verkställighet. Vart, när och hur insatsen verkställs utgår helt från vad vi kan erbjuda för 
verksamhet oavsett vilket kön man har. Vi beaktar alltid könsperspektivet vid fördelning av 
platser 
 
 
 
 
 
Monica Wiklund Holmström 
Avdelningschef Psykosocialt stöd för vuxna och daglig verksamhet 
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Uppdrag från Kommunfullmäktige 
Huvuduppdrag Status Ansvarig Slutdatum 
Svar på medborgarförslag om att upprätta en kommunal 
fiskevårdsplan  Klar Jan.O Johansson 2021-12-31 

KF 2018-06-20 § 130  
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget  men ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att samordna en utredning om 
hur sportfiske kan utveckla kommunen.  
Kommentar 2022 Aug 2020 
 
Problem med att få enighet bland byarna för att kunna göra en fiskevårdsplan. 
 
Jan 2021 
 
Pågår diskussioner 
 
Feb 2021 
 
Pågår. 
 
Aug 2021 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
En kommunal fiskevårdsplan är svår att genomföra då flera fiske områden inte är intresserad att delta i en sådan 
 
Okt 2021 
 
Kommunstyrelsen 11 oktober 2021:  Samhällsbyggnadsnämnden ska redovisa uppdraget till Kommunstyrelsen under första 
kvartalet 2022. 
 
Jan 2022 
 
Remissvar - Motion (C) - Att Piteå kommun upprättar en fiskevårdsplan Diarienr 21SBN390 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen inte upprättar en fiskevårdsplan för hela kommunen. 
För mer information läs protokoll. 
 
Mar 2022 
 
Kommunfullmäktige 
Remissvar - Motion (C) - Att Piteå kommun upprättar en fiskevårdsplan Diarienr 21SBN390 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen inte upprättar en fiskevårdsplan för hela kommunen. 
För mer information läs protokoll. 
Svar på motion (S) om kulturen som utvecklingsmotor  Pågår Leif Wikman 2021-12-31 

KF 2018-03-26 § 43 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och Piteå 
Science Park, utarbeta en genomförandeplan i syftet att uppnå kommunfullmäktiges kulturmål. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att genomförandeplanen utarbetas i bred dialog med civilsamhället och beslutas av 
kommunstyrelsen."  
Kommentar 2022 Aug 2020 
 
Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen 
Med anledningar av Coronapandemin har färdigställandet av genomförandeplanen för att nå kulturmålet tillfälligt avstannat. 
Tanken var att ett förslag till kulturgenomförandeplan skulle läggas ut på remiss efter semestrarna för att antas innan årsskiftet. 
Det uppkomna läget har dock medfört att genomförandet efter samråd med kommunalråden skjuts på framtiden och att planen 
istället kommer att färdigställas under 2021. För att skapa beredskap inför Coronapandemins följdverkningar kommer en 
tillfällig plan att tas fram inför hösten/vintern med konkreta förslag på åtgärder för hur den uppkomna situationen ska hanteras. 
 
Jan 2021 
 
Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park och fritid 
Arbetet med genomförandeplanen för att nå kommunens kulturmål stannade pga coronapandemin upp under våren 2020. Det 
är svårt att upprätta en fungerande och långsiktig plan när framtiden är så osäker. Finns behov att avvakta utveckling på 
kulturområdet inte minst på ett nationellt plan. Efter möte med kommunalråden beslutades att skjuta på genomförandet och 
istället upprätta en tillfällig coronaplan för hösten/vintern. Planen redovisades i KFN-nämnden i september 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad  
Pågår 

Page 82 of 105

► 



3 

Huvuduppdrag Status Ansvarig Slutdatum 
 
Aug 2021 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
I takt med att coronarestriktionerna lättat för kulturverksamheter har kommunen också successivt kunnat lätta på åtgärder i 
den tillfälliga åtgärdsplan som upprättades med anledning av pandemin. Verksamheterna är dock ännu inte igång fullt ut. 
Maxantal för besökare gäller ännu och digitala möten är norm. 
 
Okt 2021 
 
Kommunstyrelsen 11 oktober 2021: Genomförandeplan ska vara framtagen för antagande i Kommunstyrelsen första kvartalet 
2022. 
 
Jan 2022 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Arbetet pågår. 
Bostadsförsörjningsplan  Klar Jan.O Johansson 2021-12-31 

"KF 20160905 Kommunfullmäktige beslutar godkänna Bostadsförsörjningsplan, bilaga 16KS298-14. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att Bostadsförsörjningsplanen revideras efter att Översiktsplan 2030 och Fördjupningen av 
landsbygden är utförd och antagen."  
Kommentar 2022 Aug 2020 
 
Arbetet med aktualisering och revidering av befintlig bostadsförsörjningsplan har påbörjats (reviderad 20180326), med 
förhoppning om beslut innan årsskiftet. 
 
Jan 2021 
 
Pågår. 
 
Feb 2021 
 
Jag kan idag inte precisera bättre slutdatum än det som är satt. 
 
Aug 2021 
 
Arbetet fortlöper enligt plan. 
 
Dec 2021 
 
Förlängning av Bostadsförsörjningsplan 
Diarienr 19SBN1026 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige förlänger giltighetstiden för befintlig Bostadsförsörjningsplan till och 
med 2022. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att under 2022 
ta fram en ny bostadsförsörjningsplan som mer belyser utmaningen med de som har en svag ställning på bostadsmarknaden. 
 
Mar 2022 
 
Uppdraget klarmarkeras eftersom det har övergått till ett nytt uppdrag som getts till Kommunledningsförvaltningen. 
Motion angående förbud mot rökning på allmänna 
badplatser och på lekplatser  Pågår Annika 

Nordstrand 
2021-12-31 

"KF 20170626 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
  
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden uppdrag att se över skyltning som avråder från rökning på allmänna lek- och 
badplatser"  
Kommentar 2022 Aug 2020 
 
Lagstiftningen kring rökförbud har förändrats sedan uppdraget gavs och därför ses nu uppdraget över utifrån den nya 
lagstiftningen. /Annika Nordstrand 
 
Jan 2021 
 
Uppdraget ses över utifrån ny lagstiftning på området 
 
Aug 2021 
 
Uppdraget ses över utifrån ny lagstiftning på området 
 
Okt 2021 
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Huvuduppdrag Status Ansvarig Slutdatum 
 
Kommunstyrelsen 11 oktober 2021: Rapport ska ges till Kommunstyrelsen under första kvartalet 2022. 
 
Nov 2021 
 
Lagstiftningen anger idag rökförbud på lekplatser som allmänheten har tillträde till. Badplatser omfattas ej av rökförbudet. 
Uppdraget genomfört och redovisas nämnden kv 1 2022. 
Renodling fastigheter inom kommunkoncernen  Pågår Karin Hedman 2022-09-01 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-23 § 204 
Kommunfullmäktige beslutar att Piteå kommun köper respektive säljer fastigheter inom Piteå kommunkoncern enligt bilaga -
 Renodling fastigheter. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga köp ska slutas under perioden från den 1 oktober 2019 till den sista mars 2020, till 
den köpeskilling som anges i bilaga - Renodling fastigheter. 
 
Kommunfullmäktige uppmanar Piteå Näringsfastigheter AB och AB PiteBo att genomföra nödvändiga beslut och medverka till 
genomförandet av beslutet. 
 
Kommunfullmäktige ger Fastighets- och servicenämnden i uppdrag att återrapportera beslutets effekter under år 2022.  
Kommentar 2022 Aug 2020 
 
Samtliga fastighetsaffärer (köp och försäljning) är genomförda under perioden, 2019-10-01 till 2020-03-31. Uppföljning av 
beslutets effekter kommer att återredovisas under 2022. 
 
Dec 2020 
 
Samtliga fastighetsaffärer (köp och försäljning) är genomförda under perioden, 2019-10-01 till 2020-03-31. Uppföljning av 
beslutets effekter kommer att återredovisas under 2022. 
 
Aug 2021 
 
Samtliga fastighetsaffärer (köp och försäljning) är genomförda under perioden, 2019-10-01 till 2020-03-31. Uppföljning av 
beslutets effekter kommer att återredovisas under 2022. 
 
Dec 2021 
 
Samtliga fastighetsaffärer (köp och försäljning) är genomförda under perioden, 2019-10-01 till 2020-03-31. Uppföljning av 
beslutets effekter kommer att återredovisas under 2022. 
 
Feb 2022 
 
Återrapportering - slutrapport sker i september 2022. 
 
Mar 2022 
 
Kommunfullmäktige 
Återrapportering - slutrapport sker i september 2022. 
Piteförslag  Pågår Andreas Lind 2022-09-01 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-13 §135 
Kommunfullmäktige beslutar utvärdering sker efter minst ett års provperiod dock senast 2022.  
Kommentar 2022 Dec 2021 
 
Utvärdering planeras senast i december 2022 
 
Feb 2022 
 
Utvärdering planeras senast i december 2022 
Motion (M) - avyttring av inventarier  Pågår Jan.O Johansson, 

Andreas Lind 
2023-02-01 

Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behovet av övergripande 
styrande dokument för avyttring och införskaffande av inventarier. 
 
Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda hur ett införande av 
en förmedlingstjänst för inventarier skulle kunna förverkligas.  
Kommentar 2022 Dec 2021 
 
Arbetet pågår. 
 
Jan 2022 
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Huvuduppdrag Status Ansvarig Slutdatum 
Pågår. 
 
Mar 2022 
 
Kommunfullmäktige 
Pågår. 
Bostadsförsörjningsplan  Pågår Andreas Lind 2022-12-31 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige förlänger giltighetstiden för befintlig Bostadsförsörjningsplan till och med 
2022-12-31. 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att under 2022 se över kommunens 
styrande dokument inom bostadsförsörjning och bostadspolitik.  
Kommentar 2022 Dec 2021 
 
Uppdrag är lämnat från Kommunledningsförvaltningen till Samhällsbyggnad med anvisningar för revidering och samråd med 
berörda förvaltningar och bolag. Styrgrupp är kommunens ledningsgrupp. 
 
Mar 2022 
 
Kommunfullmäktige 
Uppdrag är lämnat från Kommunledningsförvaltningen till Samhällsbyggnad med anvisningar för revidering och samråd med 
berörda förvaltningar och bolag. Styrgrupp är kommunens ledningsgrupp. 
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§ 99 
 

Motion (L) - Osund konkurrens i Piteå kommun 
Diarienr 21KS293 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår förslaget enligt punkt ett och två i 
motionen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionens tredje förslagspunkt. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
en e-tjänst där näringsidkare kan anmäla osund konkurrens. 
  
Reservationer 
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Helén Lindbäck (KD), Majvor Sjölund (C), 
Marika Berglund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Karl-Erik Jonsson förslag till 
beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Ulf Lindström (L) har lämnat in en motion och yrkar: 
 
- Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att, genom en extern aktör, genomföra en kartläggning 
för att ta reda på inom vilka områden som det förekommer osund/snedvriden konkurrens från 
Piteå kommun genom sina bolag och verksamheter i förvaltningsform gentemot andra aktörer. 
 
- Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att undanröja 
den osunda/snedvridna konkurrensen utifrån genomförd kartläggning. 
 
- Att Piteå kommun likt Umeå och Skellefteå kommun inför en tjänst där näringsidkare kan 
anmäla osund konkurrens. 
 
En grundförutsättning för ett växande Piteå är att det går bra för vårt lokala näringsliv. Piteå 
behöver såväl ett växande nyföretagande, utveckling av det befintliga näringslivet som 
etableringar av nya externa företag i kommunen. Den grundläggande frågan för att skapa fler 
jobb är ett positivt företagsklimat. 
 
Ett bekymmer som många företagare lyfter fram från sin dagliga verksamhet är att offentlig 
sektor snedvrider konkurrensen. Idag bedriver många kommuner och landsting 
affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. 
 
Inom Liberalerna har även hört många andra exempel genom åren. Företagare och 
företagarorganisationer har uppmärksammat att problemet med snedvriden konkurrens är 
påtaglig. I Svenskt Näringslivs senaste företagsklimatsranking så hamnade Piteå på plats 226 
(2020) av landets 290 kommuner och när det kommer till frågan: "I vilken utsträckning anser 
du att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet?" ligger Piteå klart 
över riksgenomsnittet. Detta är bekymmersamt speciellt när detta inte är någon 
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engångsföreteelse. Piteå är bland de sämsta i hela landet, om vi lyssnar till de lokala 
företagare som svarat på enkäten. 
 
Ranking totalt för Piteå av 290 kommuner 
2020:226, 2019:217, 2018:140, 2017:226, 2016:217, 2015:183, 2014: 213 
Källa: https:/ /www.foretagsklimat.se/norrbottens_lan?sort=2020 
 
Liberalerna ser behovet av en noggrann genomlysning av i vilka avseenden och i vilken 
omfattning som Piteå kommun kan befaras tränga undan privata företag från marknaden. 
Därför är det av allra största vikt att låta en extern utredare kartlägga företeelserna och 
presentera åtgärder att motverka eventuell snedvriden konkurrensen. 
 
I Umeå och Skellefteå kommun har man valt att införa en tjänst där företagare på ett smidigt 
sätt kan anmäla om man anser att kommunen snedvrider konkurrensen för en enskild 
näringsidkare. Efter att ett ärende anmälts så finns en handlingsplan för hur det ska följas upp. 
----- 
Kommunfullmäktige har den 21 juni 2021 § 120, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
------ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 20 mars 2022 
 
Frågan som lyfts fram i motionen om osund konkurrens och offentlig sektors verksamheters 
påverkan på konkurrensen inom näringslivet måste ses utifrån en bred kontext. 
Kommuner/regioners demografi, befolkningstäthet, geografiska beskaffenhet påverkar 
offentlig sektors eventuella undanträngning eller snedvridna konkurrens. Införandet av Lagen 
om valfrihetssystem (LOV) illustrerar hur ett system kan fungera väl i en kommun/region 
medan den fungera tämligen dåligt i ett annan, beroende på exempelvis avstånd eller tidigare 
nämnda faktorer. 
 
Dvs det är svårt att skapa goda förutsättningar för en mer konkurrensutsatt marknad då 
ersättningsmodeller eller underlag är för litet, det offentliga måste ta större anspråk på olika 
typer av tjänsteproduktion eller produktion helt enkelt. 
 
I den starka samhällsutvecklingen som sker i Piteå kommun och regionen behöver flera 
aspekter kartläggas och dialoger med företagen prioriteras för att vi ska nå kommunens 
övergripande mål. Detta är en viktig utgångspunkt i behandling av exempelvis svenskt nä-
ringslivsranking, vilka faktorer påverkar vår möjlighet till att nå uppsatta mål. 
 
Utifrån dialoger och andra undersökningar (ex enkätutskick och Insiktsmätningen) så kan 
frågor rörande förutsättningar till att hitta kompetens, resurser, lokaler och mark vara av större 
betydelse för näringslivet som helhet. Osund konkurrens skulle kunna ses som en mer 
branschrelaterad fråga eller politiskt betingad frågeställning. Utredning av denna fråga har 
tidigare genomförts och förvaltningen bedömer att ”landskapet” för företagsamheten inte 
ändrats nämnvärt under dessa år. 
 
Företagsklimatet är ett prioriterat område och ledningsuppdrag varpå alla delar är viktiga att 
utreda vidare för att se var kommunen kan förbättra eventuella handläggning, bemötande, 
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kommunikation eller styrning inom kommun eller kommunala bolagen. Förvaltningen gör 
bedömningen att det kan finnas skäl att förnya eventuell kunskap i frågan och att en kart-
läggning av frågan och olika verksamheters påverkan på konkurrensen kan ge insikter för 
vidare politiska ställningstaganden. 
 
Förvaltningen anser att bildandet av ex. Näringslivsrådet samt andra dialogforum, mässor och 
användardriven verksamhetsutveckling bör svara upp på förslag punkt 3 och därmed tas med i 
löpande utvecklingsarbetet framåt. 
 
Yttrande: 
 
punkt 1: Förvaltningen bedömer att det kan finnas skäl att uppdatera en kartläggning då vi är i 
en kraftfull samhällsutveckling och frågan avseende kapacitet avseende olika leveranser 
skulle kunna kopplas till frågeställningen. 
 
punkt 2: Förvaltningen bedömer att det kan finnas skäl att uppdatera kunskap kring möjliga 
åtgärder givet att den tar i beaktning kommunens övergripande mål och inte enbart utgår från 
en konkurrensdimension. 
 
punkt tre: Förvaltningen bedömer att förslag i till viss del redan finns, och om behov finns kan 
denna tjänst utvecklas inom ramen för befintlig och berörd verksamhet. 
----- 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Vad som är osund konkurrens kan förändras över tid, framförallt i en mindre ort. I grunden 
ska en kommun inte utföra verksamhet på en konkurrensutsatt marknad. Vad som ligger i den 
kommunala kompetensen kan dock variera utifrån vad marknaden erbjuder för tjänster i en 
ort. I vissa fall kan det vara okej att utföra en viss verksamhet för att erbjuda medborgarna 
relevant service som inte annars finns på orten. Sedvanlig kommunal affärsverksamhet som 
t.ex. bostäder, el och energiförsörjning och generell lokalförsörjning till mindre företag räknas 
som kompetensenlig verksamhet för en kommun. 
 
Det gäller också att skilja på osund konkurrens och valet mellan att utföra kommunal 
grundverksamhet i egen regi eller genom privata utförare. Det är min absoluta övertygelse att 
för merparten av kommunal verksamhet, t.ex. utbildning eller vård och omsorg, i egen regi 
ger långsiktigt bättre kvalitet till medborgarna. 
 
Sund konkurrens och att kommunens verksamheter ligger inom den så kallade ”kommunala 
kompetensen”, dvs vad en kommun får utföra för uppgifter åt sina medborgare, granskas 
löpande av konkurrensverket. Näringslivsavdelningen upplever i sin dialog med företagen att 
det finns viktigare frågor att arbeta med för att skapa ett gynnsammare företagsklimat i Piteå. 
Grunden i Piteå kommun är att vi ska följa lagen även inom detta område och jag håller med i 
företagens och näringslivsavdelningens bedömning att de resurser vi har för att arbeta med 
förbättrat näringslivsklimat kan användas bättre, varför jag föreslår kommunfullmäktige att 
avslå punkt ett och två i motionen. 
 
Gällande separat tjänst för att anmäla osund konkurrens finns den möjligheten via dialog med 
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Kommunstyrelsen 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2022-05-09 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

näringslivsavdelningen. Det skulle dock med enkla medel kunna förtydligas varför jag 
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionens tredje beslutspunkt ” 
 
Yrkanden 
Karl-Erik Jonsson (M) med stöd av Håkan Johansson (M) yrkar bifall till motionen i sin 
helhet. 
 
Helena Stenberg yrkar på att  Kommunfullmäktige avslår förslaget enligt punkt ett och två i 
motionen samt att Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionens 
tredje förslagspunkt. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen 
i uppdrag att ta fram en e-tjänst där näringsidkare kan anmäla osund konkurrens. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
 
 
Paragrafen är justerad 
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(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#541620

Datum
2022-04-28 13:57

Ärendenummer: #541620 | (signerad) | Datum: 2022-04-28 13:57

 För- och efternamn
Anders Nordin

Lämna motion, interpellation eller fråga till fullmäktige

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Partibeteckning
Skol och Landsbygdspartiet

Är du ersättare?
Nej

2. Lämna motion, interpellation eller fråga till fullmäktige

Ange vad du vill lämna in
Motion

Ange hur du vill lämna in din motion
Jag vill skriva min motion i e-tjänsten

Rubrik
VÅRA SKOLBARNS SÄKERHET

Yrkande
att dessa platser samlas in.
att åtgärder som är fysiskt möjliga att åtgärda till exempel busskur, belysning, skylt eller liknande verkställs under år 2022.
att övriga åtgärder verkställs under år 2023.

Bakgrund/ Motivering
En stor mängd farliga övergångar och samlingsplatser i väntan på skolbussen för våra skolbarn finns i kommunen. Var och 
varannan månad kan vi läsa om detta i vår lokaltidning.
Dessa måste åtgärdas. Det går inte att skjuta upp detta utan våra barns säkerhet är så viktig att åtgärder måste vidtas med det 
snaraste. Det är viktigt att föräldrar till skolbarnen frågas. Därför kan det vara lämpligt att man genom skolan går ut med en enkät 
till alla föräldrar och ber dem komma in med platser där de anser åtgärder måste vidtas med det snaras.

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

Anders NordinNamn: 
194908041652Person ID: 

2022-04-28 13:57Datum: 
BF58F0857D5DDFD373A8DE1BEF8518E7683EBAEASignerad checksumma: 
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MOTION 
 

Det egna köttet till den egna befolkningen 

 

Bakgrund: 

Sedan några år tillbaka upphandlar Härjedalens kommun levande kor. Djuren köps av bönder som 

även får betalt för att ta hand om dem till dess att det är dags för slakt. Så småningom serveras 

köttet på äldreboenden och i skolor. Det här är ett sätt för att öka mängden lokalproducerad mat. I 

år köpte kommunen 22 nötdjur. De står hos fyra olika lokala bönder runt om i Härjedalen. Det är en 

öppen upphandling för dom som vill vara med. Livsmedelsverket hyllar det hela. 

 

– Det viktiga är att det är kommunens kor. Sedan köper vi även tjänsten att ta hand om korna, säger 

Åke Remén som är kock och arbetsledare i det kommunala köket i Sveg. Vi har ju sett nu under 

pandemin hur beroende vi är av leveranser från andra delar av världen, och bryts den leveranskedjan 

så står vi här utan mat. Så det är även ett sätt att bli mer självförsörjande, säger han. 

 

https://www.svt.se/.../det-bidrar-till-arbetstillfallen-i... 

Piteå Kommun äger Grans Naturbruksgymnasium. Där finns cirka 45 mjölkkor som levererar 450 000 

kg KRAV- mjölk varje år. Varje år bör det därför finnas 45 st 2-åriga djur som kan slaktas. 

 

På Grans Naturbruksgymnasium går det att, från hösten 2021, välja mellan fyra inriktningar; den nya 

inriktningen naturturism, hästhållning, djurvård, eller lantbruk. Grans Naturbruksgymnasium 

samarbetar med praktikplatser i Sverige, Holland, Belgien och andra länder i Europa. 

Det råder en extrem brist på slaktare och styckare i Sverige. Svensk köttproduktion baseras på 

arbetskraft från Östeuropa. Sveriges självförsörjning av kött är ändå i kris. Därför vore det klokt att 

utbilda slaktare och styckare på Grans och förädla köttet. För att sedan servera detta på skolor och 

på ålderdomshem. 

 

Grans djur producerar drygt 2 000 ton gödsel per år. I dag läggs den ut på åkrarna. Den metangas 

som avges är negativ för klimatet. Används den för att generera el så är det både en klimatvinst som 

en elektricitetsbesparing. I framtiden skulle den kunna bidra till att sänka kostnaderna för 

elförbrukningen på gymnasieskolan. 

 

för utredning (varje att-sats för sig) 

 

att utbilda slaktare och styckare på Grans Naturbruksgymnasium. Med styckare menas då såväl 

grovstyckning som finstyckning 

att möjliggöra ett upplägg typ det man har i Härjedalen; d v s att servera de egna lokala och 

ekologiskt producerade produkterna på kommunens äldrecentra och på skolorna 

att ta hand om hudar 

att bygga en biogasanläggning för försörja Grans med biogasproducerad el. 

 

Skol och Landsbygdspartiet 2022-03-20 
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MOTION 

FRITT WI-FI TILL ALLA I PITEÅ KOMMUN 

Piteå wifi free i centrala Piteå har drivits på försök sedan 2013. 

Pitebor, besökare och turister har kunnat surfa gratis i centrala stan, detta via 

det öppna nätverket Piteå wifi free.  

I Piteå finns också det öppna nätverket PK Open som i första hand är till för 

skolungdomar, men även går att komma åt på andra ställen. När man åker med 

bil så kan man notera att på vissa ställen visas på displayen ”ansluten till PK-

Open” för att efter ett tag visas ”PK-Open” är frånkopplad. 

Fenomenet uppträder på väldigt många ställen i stadsbebyggelsen medan på 

landsbygden mycket sällan. I närheten till affärer, bensinstationer, hotell 

etcetera så har dessa verksamheter sina egna gratis gäst-wifi. 

Digital uppkoppling är redan nu nödvändigt för att kunna utföra en mängd 

tjänster. I en snar framtid är det lika viktigt att ha tillgång till wi-fi som det nu är 

viktigt med gatlysen. Det borde vara möjligt för kommunen att gå samman med 

alla som nu erbjuder gratis wi-fi inom sitt område och låta hela kommunen bli 

ett fritt wi-fi-område. Förmodligen skulle detta bli billigare för alla. Detta skulle 

också kunna vara en liten del i framställningen av Piteå som en föregångare i 

digital utveckling. 

hemställer härmed  

att utreda möjligheten för införandet av fritt wi-fi i hela Piteå Kommun i enligt 

med ovan beskrivna samarbete eller i någon annan form 

Skol och Landsbygdspartiet 2022-03-20 
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M 
Interpellation i Piteå Kommunfullmäktige 

till kommunstyrelsens ordförande Helena Stenberg eller kommunstyrlesens vice ordförande Patrik 
Lundström, angående Norrbotniabanans dragning genom kommunen och möjligheter till omprövning 

av Kommunfullmäktiges tidigare beslut om rekommenderad dragning, och yttrande, till Trafikverket. 

Norrbotniabanans genomförande från Umeå t ill Luleå har aktualiserats den senaste tiden. Sedan det 

beslut som togs i kommunfullmäktige underförsta decenniet på 2000-talet har mycket hänt. Fler 

såväl politiker som vanliga medborgare har börjattro att det kanske kommer en järnväg via Piteå till 

slut, även om det fortfarande är minst 20 år kvar innan första tåget trafikerar den nya banan. 

Sedan kommunens yttrande tillTRV 2008 har klimatförändringarna börjat diskuteras mer intensivt . 

Omställningen från fossila drivmedel i bil, buss och flyg till fossilfritt, har nu blivit en realitet för alla 

och är troligtvis helt infört 2040-2045. Detta torde sannolikt innebära att miljönyttan med att åka ett 

mer inflexibe It transportsätt som tåg kommer att göra prognoserna för ökad persont rafik mindre 

sannolika . Särskilt i Piteå kommun med den geografi vi har, där merparten av invånarna bor utanför 

stadskärnan/tätorten och där vi har en befolkningstäthet på knappt 14 invånare per km2. 

Den gröna omställningen har lockat många stora industrisatsningartill våra grannkommuneri Norr

och Västerbotten. Godstrafiken lä röka i omfattn ing tack vare detta. En stor del av persontrafiken blir 

sannolikt arbetspendling till dessa industrier. Regeringen vill nu i vårbudgeten mer än dubblera 

befintligt stöd för att stimulera överflyttning av gods från lastbil till järnväg. Dessa saker tillsammans 

tyder på att N BB kommer att vara extremtviktig, och välutnyttjad, för godstransporter. 

Med anledning av detta önskar vi ställa följande frågor: 

1. Hur ställer du dig till en folkomröstning i frågan om att riva upp tidigare beslut om NBB:s 

dragning genom centrala Piteå och omvärdera tidigare beslut/yttrande? 

2. Varför undvike r kommunalrådet att tillåta en seriös debatt om dett a i KS och KF mellan 

samtliga partier, med tanke på att omvärldsläget har förändrats? 

3. Tycker du att värdet med en höghastighetsbana med gods- och persontrafik genom ett av de 

Piteås få vatten- och centrum nära friluftsområden är högre än att utveckla området 

ytterligare för såväl turister som invånare i Piteå? 

4. Anser du att flera rbetspendlare har lättare att ta sig till ett RC i Södra Hamn än vid Lomtjärn? 

5. Tror du att NBB i Piteå kommer att trafikeras med dubbelt så många persontåg som godståg? 

6. Kan du tänka dig att förorda ett ändrat beslutet om det innebär billigare kostnader för 

skattebetalarna i Piteå, mindre olägenheterför invånarna och folkmajoritetens vilja? Eller 

vad krävs? 

7. Förstår du den kritik mot cent rumdragningen som nu blir alltmer utbredd bland Piteås 

invånare, och i så fall på vilket sätt avser du att möta upp den? 

8. Ser kommunalrådet några problem elle r negativa effekter med centrumdragning?Vilka? 

Piteå den 4 maj 2022 - Håkan Joha on (M), gruppledare Kf o;~ Kf 
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Medborgarförslag - 
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; Piteå kommun 

Förslaget i korthet 

Medborgarförslag 

Plintar eller liknande för att markera cykelvägen tydligare vid Tvåhjulsmästarna/Big Boy 

Beskriv och motivera ditt förslag 

Cykelvägen är markerad på asfalten, men efter flera incidenter där jag nästan blivit påkörd 
av bilar så är det tydligt att det behövs tydligare markering för att rama in cykelvägen. Det är 
även många barn som cyklar där på väg till skola. 

Instruktioner 

Vad kan ett medborgarförslag handla om? 
Ett medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. 
Det kan gälla allt från samhällsplanering, trafikfrågor till det som rör exempelvis förskola och skola. 

Vad kan ett medborgarförslag inte handla om? 
Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får 
inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild , t.ex. beviljande av bygglov eller 
socialbidrag. 

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag? 
För att det ska kunna tas upp till behandling ska det 

• vara skriftligt 
• vara försett med namn, adress och telefonnummer till den/dem som lämnat förslaget. Det ska 

undertecknas av en eller flera kommuninvånare 
• vara märkt "Medborgarförslag" 
• innehålla ett konkret förslag som Kommunfullmäktige ska ta ställning till 
• inte handla om mer än en sak per förslag 
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